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Diferença entre Lato Sensu e Stricto Sensu 

MBA (LATO SENSU)

• Não é avaliado pela CAPES.

• É um curso de 

ESPECIALIZAÇÃO de até 

360hs

• O que confere: um certificado 

de capacitação

• Objetivo: atualizar o 

conhecimento vigente em 

gestão

• Capacidades do egresso:

a) Desenvolve visão global 

acerca das principais práticas e 

métodos da administração 

vigentes. 

b) Prioriza visão generalista 

pela exposição e aplicação de 

técnicas e ferramentas 

gerenciais vigentes.  

Mestrado Profissional (STRICTO SENSU)

• Curso de QUALIFICAÇÃO a partir de 360 hs – o 

PPGE tem 420 horas

• O que confere: o título de Mestre

• Objetivos: 

1) Aprofundar questões e problemáticas da gestão e 

estratégia ,com domínio do método científico para 

geração de conhecimento.

2) Formar e desenvolver profissionais de alto nível em 

Gestão e Estratégia, para atuação nos setores produtivos 

e acadêmicos, de natureza pública ou privada. 

• Capacidades do egresso:

a) compreender e avaliar, de modo crítico, as técnicas e 

ferramentas de gestão;

b) diagnosticar e analisar cenários e problemáticas ou, 

oportunidades;

c) interpretar a realidade imediata e nela intervir 

propondo alternativas pertinentes mediante 

sistematização e construção de conhecimento alicerçado 

cientificamente.



Bem vindos
ao MPGE !

Resumindo, o Mestrado 
Profissional tem a proposta de 
ser um curso aplicado e com 

ênfase na qualificação de alto 
nível, provocando impacto 

sócioeconômico em 3 níveis: 
local, regional e nacional.



O principal objetivo do PPGE é formar e desenvolver 
profissionais de alto nível em Gestão e Estratégia, 

para atuação nos setores produtivos e acadêmicos, 
de natureza pública ou privada. 



A Pesquisa do Mestrando do MPGE

Desenvolver dissertação que: 
- Associe a teoria com a prática;
- Demonstre domínio do estado da arte da matéria em 

estudo, com embasamento teórico-científico nacional e 
internacional;

- Apresente um processo de pesquisa e investigação 
aplicada na solução e/ou prevenção de problemas reais 
do mercado de trabalho, e que proponha sugestões 
passíveis de implementação (RBPG, 2005).

PRAZO: o mestrando deve defender sua dissertação em até 24 meses.

Doze meses após a matrícula, o mestrando submete sua pesquisa à banca de qualificação.

O incumprimento dos prazos, resulta em desligamento do aluno.



Etapas do Processo Seletivo 

1ª
Eliminatória -

Documentos

Conforme itens 10.3 e 10.4, análise e homologação de

Inscrições. Nesta Etapa, a Comissão Examinadora

confere somente a inclusão de cada um dos

documentos exigidos no item VI, de cada candidato.

Os candidatos que cumprirem com as exigências

requeridas para cada documento passarão para a

etapa seguinte. A não apresentação de um ou mais

itens da documentação, tal como exigido, eliminará o

candidato do processo seletivo. Não será aceito sob

nenhuma hipótese, a inclusão de documentos após

encerrado o prazo de inscrição.



Etapas do Processo Seletivo 

2ª

Classificatória e 

Eliminatória-

Conhecimentos na 

área de 

Administração

Teste Interno a ser aplicado pelo MPGE para todos os

aprovados na primeira etapa, valendo 75 pontos.

Conforme item 10.5, a pontuação da média geral do

Teste (MG) e da prova de inglês do Teste (PI): Será

feito um ranking com os resultados do Teste pela

média geral. Serão automaticamente eliminados

os candidatos que tiverem aproveitamento: i)

abaixo de 50% na média geral (< ou = 37 acertos),

ou ii) abaixo de 50% (< ou = 37 acertos) na prova

de inglês, independente da média geral.Teremos, de forma inédita, 
uma prova de produção 

textual.



Etapas do Processo Seletivo 

3ª 

Classificatória -

Experiência 

Profissional

Conforme item 10.6, os candidatos aprovados na
segunda etapa (Teste Interno) serão pontuados e
ranqueados na terceira etapa (EP) para efeitos de
classificação geral ao final do processo seletivo. A
classificação desta etapa corresponderá a uma
listagem formada por 3 grupos: i) candidatos com
experiência profissional menor ou igual a 23 meses
(pontuação zerada), ii) candidatos com experiência
profissional maior ou igual que 24 meses (um
ponto); iii) candidatos com experiência profissional
maior de 24 meses dos quais, pelo menos, um ano
em cargo de gestão, comprovada (3 pontos).



Etapas do Processo Seletivo 

4ª

Classificatória e 

Eliminatória -

Arguição Oral 

sobre o Pré-

Projeto de 

Pesquisa

Conforme item 10.7, na arguição oral (AO), o candidato deverá

demonstrar conhecimentos sobre o tema do seu pré-projeto

original e sobre a metodologia proposta, para realizá-lo de

forma a explicitamente apresentar uma demanda

organizacional com potencial de aplicabilidade. Todos os

pré-projetos deverão explicitar sua aderência às linhas de

pesquisa ofertadas do MPGE. O candidato pode indicar

orientadores do programa para seu pré-projeto. Nesta etapa

será feito um ranking com os primeiros colocados que

obtiverem nota ≥ 70,0 na pontuação média atribuída pela

banca examinadora em escala de 100, condicionado à

capacidade de orientação do quadro docente. Os candidatos

aprovados na quarta etapa serão pontuados e rankeados.



Edital - VI. DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO
6.1.9. Pré-Projeto de Pesquisa original, em PDF relativo à área de atuação e linha de pesquisa do 
orientador no MPGE. 

O projeto deve ter linguagem formal de acordo com as normas da ABNT (NBR 10520 e 14724) para 
trabalhos de pesquisa de natureza científica e tecnológica. 

A redação deve ser concisa na forma e com o mínimo de 08 (oito) e o máximo de 15 (quinze) folhas, 
observando espaçamento 1.5, folha tamanho A4, e fonte Times New Roman 12. 

Também deve apresentar  sistematização consistente e lógica, articulada na estrutura de texto 
desenvolvido, a saber:

• folha de rosto (com nome do candidato, título do Pré-Projeto de Pesquisa original e Linha de Pesquisa escolhida); seguida de:

• i) introdução e problema de pesquisa, 

• ii) objetivos de pesquisa aplicada, 

• iii) justificativa e resultados esperados de resolução do problema proposto, 

• iv) fundamentação teórica, 

• v) metodologia de pesquisa e

• vi) referências.

http://www.abnt.org.br/normalizacao/abnt-catalogo


Item 6.1.9. do Edital:  Pré-Projeto de Pesquisa original, em PDF 
relativo à área de atuação e linha de pesquisa do orientador no 

MPGE. 

• ÁREA DE CONCENTRAÇÃO:

GESTÃO E ESTRATÉGIA

• LINHAS DE PESQUISA
Linha 1 – Gestão de Processos, Projetos e Tecnologias
Linha 2 – Estratégias inovadoras para organizações 
públicas e privadas



EDITAL 02/2020 (ATÉ 25 VAGAS) - 6.1.9. Pré-Projeto de Pesquisa original, em PDF relativo à 
área de atuação e linha de pesquisa do orientador no MPGE. 

TEMAS DE PESQUISA DOCENTES LINHA
Vagas 

Disponíveis

Aprendizagem Organizacional Profa. Dra. Beatriz Q. Villardi L2 2

Consumo e Marketing Profa. Dra. Flavia Galindo L2 2

Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Profa. Dra. Roberta Dalvo L1

2

Gestão da Inovação Prof. Dr. Favio Toda L1 3

Gestão dos Processos de Transferência do 

Conhecimento 

Prof. Dr. Thiago Renault L2

2

Gestões Turísticas Sustentáveis e 

Responsabilidades Corporativas 

Prof. Dr. Rodrigo Amado L2

2

Indústria 4.0 e Transformações no Mercado de 

Trabalho

Profa. Dra. Claudiana Guedes de Jesus L2 1

Liderança Estratégica Profa. Dra. Marcia Cova L2 2

Mensuração e Análise de Clusters Industriais

Prof. Dr. Caio Chain L1

2

Métodos de Apoio à Decisão para Alocação de 

Recursos e Análise de Viabilidade

Prof. Dr. Joilson de Assis Cabral L1 1

Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão Prof. Dr. Saulo Rocha L1 2

Organizações, Estado e Gestão Pública Prof. Dr. Daniel Ribeiro L2 3

Políticas Públicas e Gestão Profa. Dra. Biancca Scarpeline L2 1

Produção e Políticas Públicas do Agronegócio Prof. Dr. Carlos Otavio de Freitas L2 1

Qualidade de Vida e Stress Ocupacional Prof. Dr. Paulo Domingues L2 1



EDITAL 02/2020 (ATÉ 25 VAGAS) - 6.1.9. Pré-Projeto de Pesquisa original, em PDF relativo à 
área de atuação e linha de pesquisa do orientador no MPGE. 

TEMAS DE PESQUISA DOCENTES LINHA
Vagas 

Disponíveis

Aprendizagem Organizacional Profa. Dra. Beatriz Q. Villardi L2 2

Consumo e Marketing Profa. Dra. Flavia Galindo L2 2

Gestão Ambiental e Gerenciamento de Resíduos Profa. Dra. Roberta Dalvo L1

2

Gestão da Inovação Prof. Dr. Favio Toda L1 3

Gestão dos Processos de Transferência do 

Conhecimento 

Prof. Dr. Thiago Renault L2

2

Gestões Turísticas Sustentáveis e 

Responsabilidades Corporativas 

Prof. Dr. Rodrigo Amado L2

2

Indústria 4.0 e Transformações no Mercado de 

Trabalho

Profa. Dra. Claudiana Guedes de Jesus L2 1

Liderança Estratégica Profa. Dra. Marcia Cova L2 2

Mensuração e Análise de Clusters Industriais

Prof. Dr. Caio Chain L1

2

Métodos de Apoio à Decisão para Alocação de 

Recursos e Análise de Viabilidade

Prof. Dr. Joilson de Assis Cabral L1 1

Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão Prof. Dr. Saulo Rocha L1 2

Organizações, Estado e Gestão Pública Prof. Dr. Daniel Ribeiro L2 3

Políticas Públicas e Gestão Profa. Dra. Biancca Scarpeline L2 1

Produção e Políticas Públicas do Agronegócio Prof. Dr. Carlos Otavio de Freitas L2 1

Qualidade de Vida e Stress Ocupacional Prof. Dr. Paulo Domingues L2 1

As informações sobre os interesses de pesquisa  dos docentes 
estão disponíveis no site do PPGE.

Aproveitando a minha visita, vou apresentar meus interesses 
de projeto.



DANIEL RIBEIRO –

Organizações, Estado e Gestão Pública



FLAVIA GALINDO –
CONSUMO E SOCIOLOGIA DO MARKETING 

• TEMA 1 - Consumo e envelhecimento:
1) algo associado às questões de acessibilidade, autonomia 
nas relações entre os atores do mercado
2) comportamento do consumidor idoso
3) hábitos de uso de tecnologia por idosos no serviço 
público
4) categoria velhice e seus significados
5) Impacto da idade nas escolhas de marca
6) Marketing para idosos
7) Velhice, propaganda e marketing
8) Consumo, gênero e envelhecimento

Produto final: relatório técnico/tecnológico com soluções



FLAVIA GALINDO –
CONSUMO E SOCIOLOGIA DO MARKETING 

• TEMA 2 – Consumo, energia e ambiente doméstico

1) HVAC System pelas famílias das camadas populares 
(heating, ventilating and air conditioning)

2) O perfil do consumidor de energia alternativa nas 
residências do Norte do país

3) Consumo, conforto térmico e conveniência

4) Práticas de consumo sustentáveis no ambiente 
doméstico

Produto final: relatório técnico/tecnológico com 
soluções/recomendações.



Etapas do Processo Seletivo 

5ª

Classifi

catór

ia –

Resul

tado 

Final

A classificação final corresponderá ao somatório da

pontuação da Média Geral do [Teste Interno (MG)

x 2 + a pontuação da Experiência Profissional (EP)

x 200 + a pontuação da Arguição Oral (AO) x 3 +

Prova de Inglês do Teste Interno (PI) x 1], divididos

por 9. As vagas disponíveis serão ocupadas pelos

primeiros colocados.
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